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ЗВЕНО ЗА МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА

И

ОБЛАСТНА КООРДИНАЦИОННА ГРУПА

П Р О Т О К О Л

№ 1/11.03.2014 г.

Днес,  11.03.2014  г.,  във връзка с подписан Меморандум за разбирателство и
партньорство между представители на УНИЦЕФ, Областна администрация Монтана и
общините от област Монтана,  както и във връзка с осигуряването на системното
актуализиране на Областната стратегия за развитие на социалните услуги,
подобряването и постоянното усъвършенстване на социалните услуги и мерки в
област Монтана, се проведе заседание на заседание на Звеното за мониторинг и
оценка и Областната координационна група, на което присъстваха:

Милен Гечовски - зам. областен управител на област Монтана и председател на
Областната координационна група и ЗМО;

Даниела Найденова – координатор на Групата и ЗМО и ст. експерт АКРРДС в областна
администрация Монтана;
Елена Димитрова – гл. експерт в РД „Социално подпомагане”, гр. Монтана и
координатор на ЗМО;
Спаска Тодорова – гл. експерт „Закрила на детето” при Регионална дирекция
„Социално подпомагане”, гр. Монтана и координатор на ОКГ;
и членове на ЗМО:

1. Росица Христова – гл. специалист към РД „Социално подпомагане”, гр. Монтана
и координатор на ЗМО;

2. Емилия Георгиева – гл. инспектор „Регионална здравна инспекция” – гр.
Монтана;

3. Елза Димитрова – Областен координатор по проект „Развитие на системата за
планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище”;

4. Светлин Георгиев – началник ОЗД – Монтана;
5. Нели Борисова – директор на Дирекция „Социално подпомагане”, гр. Монтана;
6. Асен Методиев – директор на Дирекция „Социално подпомагане”, гр. Лом;

и членове на ОКГ:
1.  Ралица Сечкова – консултант за работа с общности и областно планиране

към УНИЦЕФ, клон България;
2. Емилия Георгиева – гл. инспектор „Регионална здравна инспекция” – гр.

Монтана;
3. Вергил Георгиев – инспектор при Районно управление „Полиция”, гр.

Вършец;
4. Димитър Генов – група Охранителна полиция при Районно управление

„Полиция”, гр. Берковица;
5. Светла Станимирова – съдия при Окръжен съд Монтана;
6. Анелия Цекова – съдия при Районен съд Монтана;
7. Весела Ранова – прокурор при Районна прокуратура Берковица;
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8. Юлита Георгиева – председател на Районен съд Берковица;
9. Лилия Йорданова – зам. Окръжен прокурор при Окръжна прокуратута

Монтана;
10.Ваня Славчева – инспектор БППМН при Областна дирекция на

Министерството на вътрешните работи, гр. Монтана;
11.Тоня Димитрова – пробационен инспектор при Областна служба „Изпълнение

на наказанията” Монтана;
12.Мария Шуманска – секретар на МКБППМН, община Монтана;
13.Цветана Кирилова – гл. експерт и секретар на МКБППМН, община Якимово;
14.Румяна Динчева – секретар на общинска администрация Медковец;
15.Янита Табакова – секретар на МКБППМН, община Медковец;
16.Валентин Кръстев – зам. кмет на общинска администрация Чипровци;
17.Филонка Горанова – секретар на МКБППМН, община Берковица;
18.Любимка Копривчина – секретар на МКБППМН, община Вълчедръм;
19.Ваня Сименова – мл. експерт в Дирекция „Хуманитарни дейности и

Образование” в общинска администрация Бойчиновци;
20.Марияна Атанасова – гл. експерт и секретар на МКБППМН, община Георги

Дамяново;
21.Антон Тошев – секретар на МКБППМН, община Вършец;
22.Елка Дойчинова – мл. експерт в общинска администрация Лом;
23.Зоя Соколова – директор на Фондация „Стъпка по стъпка”, гр. Берковица;

На срещата присъстваха също:
1. Виктория Борисов – председател на Управителния съвет на Фондация „ШАМ”,

гр. Монтана;
2.  Тони Тодоров – директор КСУ, гр. Монтана;
3. Тихомир Антонов – зам. кмет на общинска администрация Монтана;
4. Мая Горанова – гл. експерт ЕФПП и администратор по проект „И аз имам

семейство”, общинска администрация Берковица;
5. Анелия Русинова – МЗ и местен координатор по проект „Посока, семейство”;
6. Илина Гечовска – ДАЗД проект „Детство за всички”, местен координатор, гр.

Монтана;
7. Антони Петров – експерт дирекция АКРРДС, Областна администрация Монтана;
8. Милена Харизанова – програмен директор „Закрила на детето”, УНИЦЕФ:
9. Анжело Иванов – директор Дирекция ХДМС , община Лом;

Г-н Милен Гечовски благодари на присъстващите за тяхното участие в
заседанието, което той откри като представи дневния ред, както следва:

ДНЕВЕН РЕД
НА ЗАСЕДАНИE НА ЗВЕНОТО ЗА МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА

И ОБЛАСТНА КООРДИНАЦИОННА ГРУПА

10.30 – 10.35 ч Откриване.
Г-н Милен Гечовски - зам. областен управител на област Монтана

10.35 – 10.50 ч Представяне и приемане на Правилник за устройството и дейността на
областната координационна група.
Г-н Антони Петров –  експерт АКРРДС – Областна администрация Монтана

10.50 – 11.10 ч Представяне на резултатите от Актуализиран Доклад, на Анализ на
ситуацията и оценка на потребностите в област Монтана, сравнен с
Доклада от 2010 г. Съгласуване на анализа от Звеното за мониторинг и
оценка и Областната координационна група.
Г-жа Даниела Найденова – ст. експерт АКРРДС – Областна администрация
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Монтана

11.10 – 11.30 ч Обсъждане и коментари.

11.30 – 11.50 ч Представяне на резултатите от теренно проучване на ромски общности в
област Монтана с фокус върху децата и семействата. Обобщаваш доклад.
Г-жа Ралица Сечкова – експерт за работа с общности и областно
планиране – УНИЦЕФ – Клон България

11.50 – 12.00 ч Обсъждане и коментари.

12.00 – 12.15 ч Почивка.

12.15 – 12.45 ч Представяне на дейностите по Проект за социално включване на МТСП –
информация за планираните Общностни центрове в общините Монтана и
Лом.
Г-жа Мария Шуманска – координатор по проекта за община Монтана и г-жа
Катя Иванова – мл. експерт „Програми и проекти” в община Лом

12.45 – 12.50 ч Закриване
Г-н Милен Гечовски - зам. областен управител на област Монтана

Така предложеният дневен ред бе приет от всички присъстващи на заседанието.

По т. 1 от дневния ред:

Г-н Антони Петров – експерт АКРРДС – Областна администрация Монтана
представи на присъстващите Правилника за устройството и дейността на Областната
координационна група.

  След като не бяха направени други предложения и не постъпиха коментари по
така предложения Правилник, същият единодушно беше приет от Областната
координационна група (Приложение: Презентация).
РЕШЕНИЕ 1: (26 гласа – „ЗА”;  „ВЪЗДРЪЖАЛИ СЕ”  – няма;  „ПРОТИВ”  – няма.  Приема

се.)

 Областната координационна група приема без забележки предложения
Правилника за устройството и дейността на Областната координационна група.

По т.2 от дневния ред:

Г-жа Даниела Найденова – координатор на Групата и ЗМО и ст. експерт АКРРДС
в областна администрация Монтана представи, методологията, целите, рисковите
груп, социалните услуги и предложенията, които са застъпени в Актуализиран
Доклад, на Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в област Монтана,
сравнен с Доклада от 2010 г. (Приложение: Презентация).

По Доклада, присъстващите, нямаха забележки и съответно документа беше
приет.
РЕШЕНИЕ 2: (9 гласа – „ЗА”; „ВЪЗДРЪЖАЛИ СЕ” – няма; „ПРОТИВ” – няма. Приема се.)

  Областната координационна група съгласува без забележки предложения
Доклад, на Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в област Монтана,
сравнен с Доклада от 2010 г.

По т. 3 от дневния ред:

Г-жа Ралица Сечкова – консултант за работа с общности и областно планиране
към УНИЦЕФ, клон България представи Обобщен доклад от теренно проучване на
ромски общности в област Монтана с фокус върху децата и семействата.
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По т. 4 от дневния ред:

Г-жа Мария Шуманска – координатор по проекта за община Монтана и г-н
Анжело Иванов – директор Дирекция ХДМС, община Лом, представиха дейностите по
Проект за социално включване на МТСП – информация за планираните Общностни
центрове в общините Монтана и Лом.

След като не бяха поставени допълнителни въпроси и теми за дискутиране г-н
Гечовски благодари на присъстващите за участието и закри заседанието.

Изготвил протокола:
/  Даниела Найденова –  координатор на Групата и ЗМО и ст.  експерт АКРРДС в
областна администрация Монтана /

МИЛЕН ГЕЧОВСКИ

зам. областен управител на област Монтана и
председател на Областната координационна група и ЗМО


